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Kraków, ko ció  pw. Nawrócenia w. Paw a, 
22 X 2016 – 70-lecie „Naszej Przesz o ci” 

 
 
 Czcigodny Ksi e Wizytatorze, 
 Drodzy Wspó bracia, Ksi a Misjonarze w. Wincentego a Paulo,  
 Drodzy Zgromadzeni, 
 
 Przed oczyma naszymi stawiamy wa ne dzie o dla naszej spo eczno ci 
Ko cio a i narodu: spo ród licznych form apostolskiego zaanga owania 
Zgromadzenia w. Wincentego a Paulo, zapraszamy do wdzi cznego 
pochylenia si  nad Wydawnictwem „Nasza Przesz o ”, nad znanym 
periodykiem, publikuj cym studia i materia y z dziejów Ko cio a kato-
lickiego i kultury katolickiej w Polsce. Pozornie kwestia ta odnosi si  
tylko do aktywno ci intelektualnej, z zasady w a ciwej w skiemu gronu 
osób, zainteresowanych prowadzeniem pracy naukowej. Ale wszyscy 
jeste my wiadomi, e ka da taka forma dzia alno ci jest jednak prze-
znaczona dla szerzej rozumianego wspierania ducha wszystkich ludzi, 
do których ma dotrze  wynik poszukiwa  badawczych. Podobnie jak 
Ewangeli ci czy autorzy wa nych tekstów duchowych – nie dla siebie 
to zbieramy i formu ujemy, ale w ka dym przypadku podejmujemy si  
tego zadania z my l  o innych, którzy mo e nie maj  predyspozycji czy 
mo liwo ci uprawiania takiego powo ania, zawsze jednak korzystaj  
z wyników, osi gni tych przez innych. 
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 Dzieje Ko cio a, tej wielkiej wspólnoty, uznaj cej Jezusa Chrystusa 
za Pana i Zbawiciela, to kroczenie drog , jak  on, Jezus Chrystus, 
przemierza w wiecie, zwracaj c si  do nas z or dziem zbawienia 
i zapraszaj c do wspólnego z Nim budowania wiata. Badaj c w nau-
kowy sposób, na podstawie wytworzonej przez wieki dokumentacji, 
pragniemy zawsze wnikn  w rzeczywisty przebieg naszego przymierza 
z Tym, który nas powo uje do doskona o ci i blisko ci ze sob . 
 Z takiego te  nastawienia równo przed 70. laty zrodzi a si  „Nasza 
Przesz o ” – pami tnego dnia 8 wrze nia 1946 r. zapalony historyk, 
35-letni wówczas ks. Alfons Schletz ze Zgromadzenia Ksi y Misjo-
narzy, podpisa  swego rodzaju manifest programowy przez siebie 
zaplanowanego jeszcze przed wybuchem wojny wydawnictwa. O tym 
b dziemy dzisiaj przypomina  sobie, ledz c, jak w dotychczas wyda-
nych 125 tomach tego wydawnictwa, realizowa o si  przygl danie 
naszej wierno ci dla przymierza z Chrystusem poprzez dzieje naszego 
narodu i zwi zanego z nim ci le Ko cio a, którego 1050. rocznic  
zapuszczenia korzeni w naszej Ojczy nie uroczy cie w tym roku ak-
centowali my i prze ywali my. Czasopismo wyros o na fundamencie 
dobrze postawionego na pocz tku ubieg ego stulecia Instytutu Teolo-
gicznego Ksi y Misjonarzy w. Wincentego a Paulo w Krakowie, 
w czonego w szeroko rozumiane pos annictwo dla dobra i po ytku 
szerokich rzesz wiernych, a tak e duchowie stwa. Pozostaje potrzeb  
naszego serca, by spojrze  w kategoriach niemal heroicznych na tamte 
pocz tki: w powojennej rzeczywisto ci, gdy jeszcze nie wszystkie 
zgliszcza wypali y si , nale a o podnie  rzesze rodaków do wspólnej 
odbudowy egzystencji – zarówno indywidualnej, jak i tej zbiorowej. 
I jak niejeden ju  raz w naszych dziejach, stan  trzeba by o u samych 
fundamentów, u formowania ducha ka dego z nas; bowiem jedni czy-
nili to na drodze polityki i si gania po w adz , inni id c do fabryk i na 
rol , ale trzeba te  by o odnawia  zbola  pami  o tym, kim jeste my, 
sk d nasz ród! Temu dzie u z niezaprzeczaln  pasj  postanowi  po-
wi ci  si  ks. Schletz. Tak wspominaj c tamte pocz tki, w a nie 

w kategoriach heroizmu i dalekosi nych planów, nale y dzisiaj stan  
przed Panem naszych losów i wyrazi  nasz  wdzi czno  za to dzie o, 
które 70 lat temu rozpocz o swe pos ugiwanie w Ojczy nie naszej. 
Wdzi czno  nasza ujawnia si  tym bardziej przekonuj co, e zdaje-
my sobie spraw  z faktu, jak do takich dzie  zawsze potrzeba wielkich 
duchów, z dojrza ymi pomys ami, ale i z w czonym rachunkiem ry-
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zyka. Bez tych cech nigdy nie b dzie rozwoju, post pu, wzbogacania 
dorobku pokole . O sensowno ci takiego nastawienia przekonywa  
nas nieustannie Patron dnia dzisiejszego – w. Jan Pawe  II, w którego 
nauczaniu nie brakowa o poucze  o potrzebie si gania po szczyty, 
o prze amywaniu konwenansów, pokonywania bylejako ci, jakby usta-
wicznie daj c komentarz do poucze , skierowanych przez w. Paw a 
do mieszka ców Efezu: „ka demu z nas zosta a dana aska wed ug 
miary daru Chrystusowego... On ustanowi  jednych jako aposto ów, 
innych jako proroków, innych jako ewangelistów, innych jako paste-
rzy i nauczycieli” (Ef 4, 7.11); sam zreszt  jeszcze jako arcybiskup 
Krakowa Ksi dza Za o yciela i samo dzie o zna ! 
 Sama „Nasza Przesz o ” mia a szcz cie do swych kronikarzy 
i badaczy. Minione jubileusze owocowa y z regu y nie tylko pi knymi 
uroczysto ciami, w wi kszo ci prze ywanymi tutaj, na Stradomiu, ale 
nade wszystko przyczynia y si  do podejmowania refleksji, które ze-
brane i zatrzymane na pi mie, stanowi  dzi  wa ny punkt wyj cia dla 
kolejnych pokole . To jeden z tytu ów, dla których jestem tutaj, w tym 
momencie z Wami, bowiem od przesz o 40 lat towarzysz  temu dzie u. 
Oczywi cie z zewn trz, bowiem „Nasza Przesz o ” to dzie o Ksi y 
Misjonarzy, a ja nale a em do diecezji opolskiej, dzi  pracuj  w die-
cezji gliwickiej. Do wiadcza em jednak e niezmiennie yczliwo ci 
i askawo ci kolejnych redaktorów, w cza em si  w to dzie o w wy-
miarach, które mog em podj . Staj c razem z Wami przy o tarzu, nie 
mniej ni  ca e Zgromadzenie i Instytut Teologiczny Ksi y Misjona-
rzy, wyra am moje uznanie i zapatrzenie w dzie o, które trwa i nie 
przeminie. Ludzie odchodz , ale ich wielko  zatrzyma a si  na wieki 
w tym, co stanowi dorobek ich ducha. Ten fakt przynagla nas do 
trwania w dzi kczynieniu. O co pokornie wszyscy prosimy Wszech-
mocnego: niech tak si  stanie. Amen. 
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